
  AVANTAJELE  CERTIFICARII  COMPETENTELOR 
PROFESIONALE NIVEL 4 

 
Piața locurilor de muncă în ziua de azi a devenit extrem de competitivă. Ca să poți găsi un loc de 

muncă trebuie să fii din ce în ce mai pregătit profesional. Iar în această competentele profesionale  

au avantaje multiple. 

Care sunt însă cele mai vizibile avantaje ale absolvirii unui liceu tehnologic ? Cu ce te ajută în 

mod principal să deții o atestare profesională? 

 Avantaje:  

 

Recunoașterea abilităților de muncă, nu a celor teoretice 

Spre deosebire de diploma pe care o iei în liceu sau pe care o primești în cadrul absolvirii oricărui 

alt ciclu de învățământ, certificatul profesional nivel 4  primit atestă în principal abilitățile de lucru. 

In cadrul unui liceu tehnologic invetii să fii apt pe piața muncii. Iar acest lucru este mult mai 

important să fie recunoscut de către autorități decât nivelul cunoștințelor tale teoretice. 

Este foarte important să fii recunoscut ca specialist într-un anumit domeniu, deoarece există din 

ce în ce mai puțini profesioniști atestați pe fiecare ramură de activitate.  

Certificarea orelor de practică în domeniul studiat 

În cazul unei calificare profesionala cea mai importantă etapă este cu siguranță practica. Ea te ajută 

să fii recunoscut ca specialist în domeniu, după ce ai absolvit liceu. Nu vei cunoaște doar cadrul 

teoretic al domeniului studiat, ci vei fi deja pus și în situații concrete de muncă. 

Acesta este un avantaj extrem de competitiv. Pe parcusul celor 4 ani de studiu poți căpăta și 

experiența practică, aceasta fiind extrem de căutată de angajatori, acest lucru te va poziționa foarte 

bine în fața oricărui interviu pentru un post în domeniul în care te-ai pregătit. 

 

 

Profil: Servicii 

Domeniu: Economic 

Tehnician în activităţi economice este o calificare ce îmbină activităţi complexe, caracterizate 

prin interdisciplinaritate. Astfel analizează şi valorifică oportunităţile mediului economic, 

promovează misiunea şi valorile firmei. Tehnicianul în activităţi economice poate întocmi, 

utiliza şi analiza documente şi informaţii financiar – contabile, înregistra evenimente şi tranzacţii 

din activitatea economică utilizând programe informatice de contabilitate. Pe lângă activităţile 

specifice, tehnicianul în activităţi economice îşi dezvoltă competenţe cheie importante pentru 

viitoarele activităţi referitoare la comunicare în limba maternă, matematică, ştiinţe şi tehnologii 
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noi, utilizate la locul de muncă, competenţe digitale, civice şi sociale, de asumare a iniţiativei şi 

dezvoltare a antreprenoriatului, interculturalitate şi învăţare pe tot parcursul vieţii. 

Dobândirea calificării se realizează prin: 

1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu - se realizează în unitatea de 

învăţământ. 

2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de 

pregătire, fiind comună tuturor calificărilor de nivel 4 CNC aparţinând domeniului respectiv de 

pregătire profesională - se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore 

de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii 

profesionale de specialitate. 

3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării - se realizează prin cultură 

de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de 

instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în 

laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă. 

Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc 

certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform 

Europass. 

După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau 

îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) 

şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat). 

Ocupaţii COR ce pot fi practicate: 

• 331102 Agent de schimb 

• 331301 Calculator devize 

• 331302 Contabil 

• 331304 Planificator 

• 331305 Revizor gestiune 

• 331306 Contabil bugetar 

• 331309 Referent 

• 331401 Referent statistician 

• 331402 Statistician 

• 332101 Agent de asigurare 

• 421111 Operator ghişeu birouri de schimb 

• 421113Referent operaţii între sedii 

• 421114Referent casier 

• 421301Amanetar 

• 421401 Agent fiscal 

• 431101 Calculator preţ cost 

• 431102Funcţionar economic 

• 431103 Operator devize 

• 431203 Administrator financiar 

• 431301 Pontator 

• 432202 Facturist 

Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care 

dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de 

nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului. 


